
HAVLÍČKOBRODSKÉ TURNÉ MLADÝCH HASIČŮ 2016 

v požárním útoku 

 1.   Vyhlašovatel 

Okresní odborná rada mládeže Havlíčkův Brod. Kontaktní osoba – Jiří Tecl (SDH Pohled). 

 

 2.   Účast na turné 

SDH zapojeno do hry Plamen. 

 Zúčastnit se mohou družstva MH přihlášená v termínu daném pořádajícím SDH a na základě 
zaplacení startovného při prezenci. 

Startovné do 100 Kč za družstvo. 

Každý soutěžící musí mít platný průkaz s fotografií. 

Družstva mohou být doplněna max. o 2 členy stejného nebo jiného kolektivu MH soutěžící ve 
svých domovských dresech. 

Žádný soutěžící nesmí startovat na téže soutěži za více než 2 družstva (nedodržení tohoto 
pravidla znamená diskvalifikaci uvedených družstev z celého ročníku turné). 

Označení více družstev SDH bude jednotné pro všechny sbory – družstvo A, B, atd. 

V průběhu turné se min. 3 soutěžící v družstvu musí opakovat. Vycházet se bude ze 
startovního průkazu družstva na první absolvované soutěži turné. 

 

3.   Kategorie 

Podle směrnice hry Plamen včetně dodatků. 

Věkové kategorie pro ročník 2015/2016. 

Mladší - 2005,2006,2007 ……. 

Starší – 2001,2002,2003 …… 

Kategorie starší – bez možnosti doplnění o dorostence jako v předchozích ročnících. 

Soutěžící může dokončit ročník turné v daném roce. 



4.  Prezence, nástupy, porada vedoucích 

Účast družstva na soutěži turné je také podmíněna následujícím: 

Na zahajovacím a závěrečném nástupu musí být přítomen vedoucí MH a minimálně 3 
členové soutěžního družstva. 

Vedoucí MH musí být přítomen i na poradě vedoucích. 

Prezence - do 9.30 hodin 

Porada vedoucích a rozhodčích - 9.35 hodin 

Zahajovací nástup - 9.45 hodin 

Zahájení soutěže – 10 hodin 

 

5.   Průkazy, přípravná plocha 

Před provedením požárního útoku proběhne na přípravné ploše kontrola členských průkazů 
soutěžících a kontrola startovního průkazu družstva. Rozhodčí přípravné plochy startovní 
průkaz podepíše a opatří razítkem pořádajícího SDH. 

Po kontrole průkazů již nesmí soutěžící přípravnou plochu opustit. 

Při ztrátě startovního průkazu nebudou družstvu započítány výsledky do celkového 
hodnocení ze soutěží zaznamenaném v průkazu. 

 

6.   Povinnosti pořadatele soutěže 

Každá soutěž proběhne podle směrnice hry Plamen a pravidel turné. 

Pořádající dodrží podmínky v usnesení č. 1 z 24. 3. 2013. 

Pořádající včas zajistí informace o soutěži formou pozvánky. Uzávěrka přihlášek proběhne 
sedm dní před soutěží. 

Pět dní před soutěží zašle startovní listinu na tecljiri@gmail.com. 

 Zajistí 2 dráhy a 2 sady terčů. 

Min. u starší kategorie zajistí pod a v dostatečné vzdálenosti kolem základny, přívodního 
vedení a nádrže zpevněnou plochu, např. dlažbu, beton, asfalt, tartan, apod. 
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 Čas útoku bude měřen elektronickou časomírou. 

Zajistí časomíru a 2 přetlakové ventily.  

Zajistí hlavního rozhodčího, 2 rozhodčí základny, 2 rozhodčí přípravné plochy, 2 rozhodčí u 

terčů, startéra, hlasatele, technickou četu, zdravotníka a dostatečný počet pořadatelů, aby 

nebyla ohrožena plynulost a regulérnost soutěže.  

Hlavní rozhodčí musí mít platné školení rozhodčích v daném roce. Nesmí být členem rady 

turné. 

U rozhodčích zajistí vycházkový, popř. pracovní stejnokroj. 

 Zajistí dokonalé ozvučení soutěže. 

Zajistí, aby na dráze byly vyvěšeny reklamy sponzorů. 

Pro 3 nejlepší družstva z každé kategorie zajistí poháry a medaile. 

Do týdne zašle výsledky, popř. článek a fotografie ze soutěže na adresu tecljiri@gmail.com 
k dalšímu zpracování. 

  

7.   Povinnosti soutěžících 

Podle směrnice hry Plamen a pravidel turné. 

 

8.   Práva a povinnosti vedoucích                                                                                              

Podle směrnice hry Plamen a pravidel turné. Každý vedoucí musí znát pravidla turné.  

 

9.   Protesty 

Protest může podat vedoucí družstva, který je uveden na startovním průkazu, písemně 
hlavnímu rozhodčímu do 10 minut od ukončení pokusu. 

Není-li protestující spokojen s rozhodnutím o protestu, může podat písemně odvolání do 10 
minut po převzetí rozhodnutí radě turné. 

Písemné náležitosti protestu a následné vyjádření podle směrnice hry Plamen. 
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10.   Hodnocení 

Do hodnocení turné budou započítávány výsledky pouze družstvům okresu Havlíčkův Brod.  

Body získané družstvem z jiného okresu se do hodnocení nezapočítávají a nebudou ani 
přiděleny žádnému družstvu z okresu Havlíčkův Brod.  

Každé družstvo obdrží 5 bodů za účast + body za umístění. Viz níže.  

Bodové hodnocení za umístění v jednotlivých soutěžích turné: 

1. místo – 20 bodů 

2. místo – 17 bodů 

3. místo – 15 bodů 

4. místo – 13 bodů 

5. místo – 12 bodů 

6. místo – 11 bodů 

7. místo – 10 bodů 

8. místo – 9 bodů 

9. místo – 8 bodů 

10. místo - 7 bodů 

11. - 12. místo – 6 bodů 

13. - 14. místo – 5 bodů 

15. - 17. místo – 4 body 

18. - XX. místo – 3 body 

Neplatný pokus – 1 bod  

Při dosažení stejného času přísluší oběma (i více) družstvům nejvyšší možný počet bodů za 
dosažené umístění. 

Celkovým vítězem turné se stává družstvo s nejvyšším počtem dosažených bodů. Při rovnosti 

bodů bude o umístění rozhodovat největší počet lepších umístění.  



Vyhodnocení celého ročníku proběhne na poslední soutěži turné. Oceněna budou družstva, 

která se zúčastnila alespoň 3 soutěží turné. 

 

 10.    Ostatní 

Čas přípravy základny – 4 minuty.  

U mladší i starší kategorie mohou při přípravě základny pomáhat 2 osoby.  

Nástřiková čára – v průběhu celého požárního útoku se nesmí soutěžící tělem ani nářadím 
dotknout nebo přesáhnout čáru nástřiku. 

 Družstva mohou použít prodloužení na přetlakový ventil. Prodloužení již nebude zajišťovat 
pořadatel, ale každé SDH samostatně. 

V průběhu požárního útoku nebude doplňována voda do nádrže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


